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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND
ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh quy định một số mức hỗ trợ
thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
giai đoạn 2019 – 2025
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân
dân tỉnh xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQHĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định một số
mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn
2019 - 2025, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị
lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “công tác dân số trong
tình hình mới”; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Ngày
07 tháng 12 năm 2018, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số
21/2018/NQ-HĐND quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 – 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số
21/2018/NQ-HĐND). Nghi quyết này đã được triển khai thực hiện đồng bộ trên
địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả nhất định.
Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND đã
đạt được những kết quả nhất định, cụ thể như: UBND cấp huyện đã ban hành kế
hoạch thực hiện Nghị quyết; các cấp chính quyền đã triển khai thực hiện mô hình
gia đình sinh đủ 02 con (cuối năm 2021 xét đánh giá, công nhận xã đạt tiêu chí
03 năm liên tục); hàng năm xét khen thưởng cấp huyện, tỉnh cho cặp vợ chồng
sinh con một bề là gái; hỗ trợ chi phí mua BHYT cho cộng tác viên,...
Tuy nhiên, với tiêu chí áp dụng cho đối tượng thực hiện Nghị quyết bị hạn
chế đối tượng thụ hưởng, chưa ban hành được thủ tục hành chính để thực hiện
từng chính sách, dẫn đến cấp trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết và đối tượng

thụ hưởng gặp khó khăn trong hoàn thiện thủ tục hành chính để được nhận chính
sách theo quy định; người dân chưa thấy được những lợi ích cụ thể mà họ có thể
nhận được khi tham gia thực hiện gia đình sinh đủ 02 con, nội dung khen thưởng
chủ yếu là khen thưởng cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương khi tham
gia thực hiện và đạt kết quả tốt; so với nhu cầu thực hiện công tác dân số và phát
triển hiện nay và các ý kiến chỉ đạo bằng văn bản từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y
tế thì những chính sách của Nghị quyết chưa bao phủ hết nhu cầu thực hiện,...
Ngày 28/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg
về phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh vùng, đối tượng đến năm 2030”,
Hậu Giang là 1 trong 21 tỉnh/thành phố có mức sinh thấp. Tại Điều 2 của Quyết
định số 588/QĐ-TTg quy định “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các Nghị
quyết, Quyết định về hỗ trợ, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 02 con;
bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình tại địa phương”.
Đồng thời, đến ngày 25/01/2021 Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số
01/2021/TT-BYT về hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính
sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
Theo đó, tại Điều 7 của Thông tư số 01/2021/TT-BYT quy định “Căn cứ nội dung
hướng dẫn tại Thông tư, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị
liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nội dung khuyến
khích, khen thưởng, mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân
thực hiện tốt chính sách dân số tại địa phương”. Qua rà soát, UBND tỉnh nhận
thấy hầu hết các chính sách được quy định Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND
đều đã được hướng dẫn tại Thông tư số 01/2021/TT-BYT và giao thẩm quyền cho
UBND tỉnh ban hành nội dung và mức hỗ trợ.
Do đó, việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực
hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025 là yêu
cầu cần thiết. Đồng thời là cơ sở để UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định
một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công
tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Từ đó, đảm bảo đúng quy định về thẩm
quyền ban hành văn bản, cũng như kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội sung, mức
hỗ trợ đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số theo quy định
của pháp luật hiện hành.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Mục đích.
Việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND là cơ
sở để UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định một số chính sách khen thưởng,
hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang. Từ đó, mở rộng chính sách thực hiện công tác dân số trên địa bàn Tỉnh,
đảm bảo sự phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo.
2. Quan điểm chỉ đạo.

Việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND phải
tuân thủ trình tự, thủ tục và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
theo quy định.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực
hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025.
2. Đối tượng áp dụng
Nghị quyết này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị, gia đình, cá nhân có liên
quan thực hiện chính sách dân số theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày
07/12/2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang.
IV. NỘI DUNG
Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm
2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực
hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025.
IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA
Dự kiến thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hậu Giang.
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số
21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu
Giang quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.
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DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực
hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA .......... KỲ HỌP THỨ ..............
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách
khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ cộng tác viên dân số;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày
tháng
năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số
21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu
Giang quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm
2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực
hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực
hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa ………
kỳ họp thứ…………..thông qua ngày…….tháng ………..năm 2021 và có hiệu
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Y tế (Tổng cục DS-KHHGĐ);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
-Văn phòng: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan báo, đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

